
Rechtsaf slaan bij Parijs kan wel eens leiden 

tot goede zaken. De regio’s Bretagne en Pays 

de la Loire zijn de afgelopen jaren sterk op 

komst. Inmiddels is le Grand Ouest uitge

groeid tot het tweede industriële gebied van 

Frankrijk, na de regio Parijs en voor het 

ZuidOosten van het land.

Vooral die economische ontwikkeling was 

voor het Economisch Netwerk Frankrijk aan

leiding om in 2016 een kantoor te openen in 

Nantes, de hoofdstad van Pays de la Loire en 

voor Bretagne de historische hoofdstad van 

die regio. Hoewel de agrarische sector van 

cruciaal belang is, investeren beide regio’s in 

sectoren waar de toekomst ligt. De werkloos

heid ligt onder het landelijk gemiddelde en het 

gemiddeld inkomen er boven. Bovendien blijkt 

de bevolking hier optimistischer dan de door

snee Fransman.

In plaats van alles te doen, wordt door de re

Met een exportwaarde van 37 miljard 
euro, is Frankrijk een belangrijke 

handelspartner. In een serie van drie 
artikelen presenteert het Economisch 

Netwerk Frankrijk de Franse markt. Het 
NBSO-kantoor in Nantes trapt af.

Het westen van Frankrijk ligt rechts als je langs Parijs rijdt 

richting Bordeaux en Spanje. Doorgaans ligt het daar wat 

vergeten. En zo voelt het voor de Fransen in het verre westen 

vaak ook wel: ze staan niet echt op de radar. 

gio’s ingezet op specifieke sectoren waaraan 

veel aandacht wordt besteed en waar over

heid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, zoals 

universiteiten en onderzoekscentra, nauw sa

menwerken. De ‘Triple Helix’, zoals dat in Ne

derland ook wel wordt gepromoot. Een ver

schil is wel dat in Frankrijk de banden tussen 

bedrijfsleven, bestuur, branche en vakvereni

gingen nauwer zijn dan in Nederland.

Nieuwe industrie

Zowel Bretagne als Pays de la Loire zoeken 

hun economisch heil de komende jaren in in

novatie en nieuwe industrie op die terreinen 

waar vraag en lokale werkgelegenheid elkaar 

ontmoeten: digitalisering, cyber en composiet. 

Neem bijvoorbeeld de luchtvaart (Airbus, 

Daher) waar composietmaterialen van groot 

belang zijn. Spinoffs van het onderzoek dat bij 

het landelijke kenniscentrum voor composiet, 

“ Bretagne en  
Pays de la Loire 
mikken op  
nieuwe industrie 
zoals digitali-
sering, cyber-
techno  logie en 
composietmate-
rialen.”

Frankrijk
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EMC2, wordt gedaan, vindt zijn weg naar an

dere bedrijfstakken zoals de jachtenbouw. De 

zeilsport is in Bretagne weer enorm belangrijk, 

met meer dan 1200 bedrijven die uitsluitend in 

dit segment werken.

Met de huisvesting van kenniscentra als ID

4Car (automotive), EMC2 (composiet), Laval 

Virtual Center (VR/AR) of het INRIA, het digita

le en cybercentrum in Rennes, hebben de 

regio’s hoogwaardige kennis en dito produc

ten om de hele industrie verder te helpen. 

Door de nauwe samenwerking van publieke 

en private partijen, slagen de Fransen er 

steeds beter in om innovaties en ideeën om te 

zetten in concrete producten en diensten.

Diversificatie

Dat is een enorme verandering ten opzichte 

van veertig jaar geleden, in de nadagen van 

de zware scheepsbouwindustrie en alles wat 

daarbij hoorde. Het Île de Nantes was een 

grote industriezone die door de succesvolle 

concurrentie uit andere landen als een molen

steen de agglomeratie Nantes SaintNazaire 

naar beneden trok. De misère vertaalde zich 

langzaam in een leegloop. Jongeren vertrok

ken naar plaatsen waar wel werk was.

Wat het tij keerde was een ambitieus en goed 

gefinancierd moderniseringsplan dat zocht 

naar diversificatie, stadsvernieuwing, het te

rugbrengen van werk en het behoud van jon

geren. Niet alleen Nantes, maar ook andere 

steden als Lorient namen soortgelijke stap

pen. Anno 2018 is er nog steeds wel zware 

industrie. De werf STX, waar per jaar twee 

megacruisers van stapel lopen, is daar een 

trots voorbeeld van. Maar door de diversifica

tie van werk en opleidingen, blijven jonge pro

fessionals wonen in de steden en omgeving. 

Er is werk, het leven is goedkoper dan in Pa

rijs en het voelt minder formeel en gestrest 

dan de hoofdstad.

Bekende bedrijven als Airbus, GE Alstom, 

STX en Renault dragen in hoge mate bij aan 

de werkgelegenheid. Minder bekend in Ne

derland, maar dominant in Frankrijk en daar

buiten, zijn ondernemingen als Leclerc en In

termarché (retail), Bolloré (handel en diensten), 

Yves Rocher (cosmetica) en Ubisoft (enter

tainment en software).

De agrarische en levensmiddelenindustrie 

(agroagri in het Frans) werken voor heel 

Frankrijk en de export. De maritieme en nauti

sche sectoren leveren cruise en speciaal

schepen, jachten en windmolens. Voor de 

kust van Bretagne en Pays de la Loire zijn vijf 

offshore windmolenparken gepland of al in 

aanbouw. Innovatie rond de energietransitie 

wordt zo langzamerhand een serieuze eigen 

bedrijfstak.

Het uitgestrekte Bretagne en Pays de la Loire heeft niet voor niets de bijnaam 'le 

Grand Ouest': het gebied is anderhalf zo groot als Nederland.
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Het NBSO Nantes heeft contacten in alle sec

toren, maar legt nadruk op sectoren als ener

gietransitie, maritiem, composiet en virtual re-

ality. Wat ons kantoor daarbij opvalt, is de 

welwillendheid om voorbij de landsgrenzen te 

kijken voor koop en verkoop, maar ook voor 

samenwerking. De verkiezing van Emmanuel 

Macron tot president in mei vorig jaar heeft de 

ondernemers een positief gevoel en wat meer 

vertrouwen in de toekomst gegeven.

Het zoeken naar nieuwe economische terrei

nen betekent allerminst dat traditionele secto

ren als automotive, aerospace en maritiem 

worden vergeten. Maar helder is ook dat al

leen door het omarmen van innovatie, ook uit 

het buitenland, een economische toekomst 

kan worden veiliggesteld.

Geduld

De dynamiek van de regio’s betekent niet dat 

de deuren wagenwijd open staan voor buiten

landse ondernemers. Dit is een ontwikkelde 

markt, net zoals Duitsland of het Verenigd Ko

ninkrijk. Bedrijven en sectoren hebben hun ei

gen infrastructuur voor R&D, productontwik

keling en het vermarkten van nieuwe 

producten. De verbanden tussen overheid en 

private sector zijn stevig en fijn vertakt.

Er is geen algemene blauwdruk voor alle be

drijven die de WestFranse markt op willen. 

Wie het idee heeft dat je wel even wat gaat 

verkopen, zal teleurgesteld worden. Wie de 

taal niet spreekt, moet echt geluk hebben, een 

goed product en een goede prijs. Wie zijn pro

duct in het Engels presenteert of denkt te kun

nen brainstormen met een potentiële afnemer, 

verkleint zelf de kansen op succes. Hoe moet 

het dan wel?

“Er is haast geen grotere fout dan een Frans 

bedrijf het idee te geven dat je hen onder

schat,” zei een Franse consultant, als ant

woord op de vraag hoe een buitenlands bedrijf 

snel zijn ruiten kan ingooien. “Wat ook niet 

werkt, is om binnen te komen met een oplos

sing voor een probleem dat door de Franse 

partij niet zo gezien wordt en dan de Frans

man te corrigeren.” 

Er gebeurt veel op het gebied van innovatie. 

Meer dan buiten de landsgrenzen bekend is. 

“Daarom is het essentieel de Franse markt 

goed te verkennen, want er komen veel 

buitenlandse aanbieders met producten die 

we al hebben en dan vaak nog beter ook.”

Perceptie

Nederlanders hebben een wel een goede 

naam. Bretagne en Pays de la Loire hebben al 

eeuwen handelscontacten met Nederland. 

Nederlandse handelshuizen vestigden zich al 

in de 16e en 17e eeuw in Nantes voor de han

del in Loirewijn, kaas, graan en andere pro

ducten. Uiteindelijk ontstond er een concen

tratie van Nederlanders op het Ile Feydeau, 

midden in de stad, vlakbij de vroegere kades 

en de versmarkt van La Petite Hollande. Ove

rigens waren sommige handelshuizen ook 

betrokken bij de slavenhandel waardoor de 

Nederlandse geschiedenis en het Nederlands 

imago in de regio wat gemengd is.

Hoe dan ook worden Nederlanders toch wel 

gezien als geboren handelaren. Inventief, uit 

op een scherpe prijs en een goede neus voor 

kansen die worden gegrepen als ze zich 

voordoen. Daar kan heel goed een strategie 

aan ten grondslag liggen, maar die is lang 

niet altijd tot op de komma uitgewerkt. Daar 

zit meteen ook de valkuil: te gehaast, te veel 

uit op de snelle deal, te weinig tijd om een 

relatie op te bouwen. Nog een overtuiging 

hier: Nederlanders denken teveel vanuit hun 

eigen belang.

Franse partijen werken meer vanuit een zorg

vuldig uitgedachte strategie. Mogelijke koer

sen worden vooraf uitgewerkt, inclusief een 

risicoanalyse en scenario’s voor wat te doen 

als A of B gebeurt. Wat is er nodig om de kans 

te verzilveren en hoe wordt voorkomen dat 

een eventuele mislukking de ondergang van 

de onderneming betekent? Overdreven of 

niet, er moet rekening worden gehouden met 

“ Even snel iets 
verkopen is er  
niet bij.”

In de 16e en 17e eeuw ontstond er een Nederlandse handelsgemeenschap 

op het Île Feydeau in Nantes.. Nog altijd is er een Marché de la PetitHollande.

26 globe magazine voor internationaal ondernemen | maart 2018



“ Chauvinisme speelt in 
Bretagne en Pays de 
la Loire een kleinere 
rol dan elders.”

NBSO Nantes

Het NBSOkantoor in Nantes biedt vooral 

de eerstelijnsservice voor handelsbevorde

ring in Bretagne en Pays de la Loire. Daar

onder vallen handelsvragen, markt en za

kenpartnerscan en op maatgemaakte 

informatie. Daarnaast onderhoudt het kan

toor een netwerk met daarin bedrijven en 

overheden, inclusief de regionale organisa

ties voor buitenlandse investeringen. Door 

dat netwerk kan het NBSO kansen signale

ren en bedrijven beter op weg te helpen.

Cijfers

Het BBP van Bretagne en Pays de la Loire 

is samen goed voor 200 miljard euro. De 

regio’s, bijna anderhalf keer zo groot als 

Nederland, tellen zeven miljoen inwoners. 

Dat lijkt weinig, maar de economische im

pact is aanzienlijk. Alleen al de vijf grootste 

agroondernemingen in Bretagne hebben 

een gezamenlijke omzet van ruim twaalf 

miljard euro.

Nantes SaintNazaire is de grootste agglo

meratie in het gebied waar dit NBSO 

werkt. Gevolgd door steden als Rennes, 

Angers, Le Mans en Brest. Het gemiddeld 

inkomen ligt rond de 30.000 euro, onge

veer de helft van wat in Parijs verdiend 

wordt. Daar staat tegenover dat de kosten 

voor wonen en levensonderhoud in de re

gio’s beduidend lager liggen.

Economisch Netwerk Frankrijk

De handelsbevordering voor Frankrijk 

wordt aangestuurd vanuit de Economische 

Afdeling van de ambassade in Parijs, waar

in innovatie, landbouw, milieu en infrastruc

tuur en handel zijn samengebracht. Onder 

die afdeling vallen ook de NBSO’s in Lyon 

en Nantes. Voor de creatieve sector is in 

Parijs nog het Atelier Néerlandais waar jon

ge ontwerpers een platform in de Franse 

hoofdstad hebben om zich te presenteren 

op de Franse markt. Verder kan het net

werk terugvallen op een tiental hono

rairconsuls en een consulaatgeneraal in 

Monaco.  www.nederlandwereldwijd.nl/

zakendoen/zakelijk-netwerk-en-contacten/

frankrijk

In Saint Nazaire bouwt 

STX France grote cruise

schepen.

het feit dat Franse bedrijven zelden over een 

nacht ijs gaan.

Het dwingt je om je te verplaatsen in de Fran

se manier van denken en de potentiële afne

mer of partner. De strategie betekent namelijk 

ook dat er nog wel eens wat minder flexibiliteit 

is in de onderneming dan wij willen. Daarom is 

brainstormen voordat een contract getekend 

doorgaans weinig zinvol. Bovendien geeft het 

de indruk niet te weten wat de klant wil. Een 

concreet voorstel doet dat wel. Als er werkaf

spraken zijn en het vertrouwen is wederzijds, 

dan kan zich een partnerschap ontwikkelen, 

hoewel de ervaring ook is dat er een duidelijke 

taakafbakening blijft tussen vraag en aanbod.

Chauvinisme

Wat telt is niet alleen een zakelijke klik, maar 

ook de persoonlijke klik tussen koper en ver

koper. Er moet vertrouwen en respect zijn. 

Een Franse aanbieder heeft op papier een 

voordeel omdat die ‘het gevoel’ begrijpt en de 

taal tot in de finesse beheerst. Dat chauvinis

me wordt niet ontkend, maar lijkt in Bretagne 

en Pays de la Loire een kleinere rol te spelen 

dan elders. Buitenlandse partijen bieden nog 

wel eens iets wat Franse concurrenten mis

sen. Zo werkt er een Nederlands bedrijf suc

cesvol in de Franse glastuinbouw. Het bedrijf 

maakt geen reclame, maar staat wel op beur

zen. Het product is duurder dan dat van de 

Franse concurrentie. Maar de after sales ser

vice is zo goed en snel dat het prijsverschil 

geen probleem oplevert. 

Fransen bouwen relaties overdacht op, han

del wordt niet per se even terloops gedaan. 

Want uiteindelijk is een afnemer of aanbieder 

iemand die je vaker tegenkomt. Verkoper en 

koper komen elkaar als het goed is op de vak

beurzen weer tegen, al dan niet met eigen 

stand, een eigen borrel in de middag of een 

lunch tussendoor. Want als de relatie eenmaal 

bestaat, dient ze onderhouden te worden om 

voor alle partijen interessant te blijven.

Steeds aantrekkelijker

Maar is die markt om de hoek dan niet onaan

trekkelijk door dat chauvinisme en veelge

noemde zaken als arbeidswetgeving en sta

kingen? Frankrijk kent zeker zijn uitdagingen, 

maar de meeste buitenlandse ondernemers 

in Frankrijk zijn desondanks zeer tevreden en 

zien de aantrekkelijkheid van Frankrijk met 

name de laatste jaren groeien. Dus kom die 

mondiale markt om de hoek ontdekken! 
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